
Jegyzõkönyv

 

 

Készült: 2003. május 22. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendkívüli 
nyílt ülésén.

 

Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

 

Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger 
Antal, Havas Ferenc, Kárpáti János, Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, 
Pándi Gábor, Szakszon József alpolgármester, Temesvári Anna, Ujvári Hedvig 18:50, Zbrás Pálné.

 

Távollétét jelezte: Kós Beatrix

 

Meghívottak: Heider László jegyzõ, Balázs László a Muttnyánszky Ádám Szakiskola igazgatója, Bolláné Bognár 
Margit gazdálkodási osztályvezetõ, dr. Kõrösy Judit szervezési osztályvezetõ, Kucsera Lászlóné könyvvizsgáló, 
Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó, Fogarasy Attila felelõs szerkesztõ, Sax László NNKÖ elnöke, Kovácsné Selymesi 
Erzsébet a Napos Oldal Szociális Központ intézményvezetõje.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2003. május 22. napján, megállapította, hogy a 
Képviselõ-testület 16 fõvel határozatképes. Két új pályázatokkal kapcsolatos napirendi pont felvételét javasolja a 11. 
és 12. pontként.
Szavazásra tette fel a módosított napirendet.

 

No: 1
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 14 igen szavazattal elfogadta.

 

Napirendi pontok:                                                                         Elõadó:

1)      
 

Megállapodás a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola 
feladatának átadásáról Pest Megye Önkormányzatá-nak (Et.: 
76-3/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

2)      
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2002. évi 
zárszámadása (Et.: 61/2003.)* Könyvvizsgálói jelentés (Et.: 
61-2/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

3)      
 

Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési Szabály-zatának és 
Alapító okiratának felülvizsgálata 
(Et.: 58/2003.)*

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester



4)      
 

Napos Oldal Szociális Központ pályázata
(Et.: 81/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

5)      
 

Közmûvelõdési rendelet elfogadása (Et.: 80/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

6)      
 

Pilisvörösvár, 3962, illetve 3963 hrsz. alatt felvett ingatlan 
értékesítése (Et.: 77/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

7)      
 

Arany János utcai ingatlanok telek-kiegészítési ügye
(Et.: 83/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

8)      
 

Görgey utca és Klapka utca közötti telkek közmûvesítése (Et.: 
78/2003.)

 

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

9)      
 

Beszámoló a 2002. évben megtett gyermekvédelmi 
intézkedésekrõl, valamint gyermekjóléti ellátásokról (Et.: 
79/2003.)

 

Heider László
jegyzõ

10)  
 

Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élõ német 
nemzetiségért (Et.: 44-2/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

11)  
 

A sport-komplexum pályázata a Miniszterelnöki Hivatal által 
a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében kiírt 
pályázatról (Et.: 84/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

12)  
 

A Templom Téri Általános Iskola és a sport-komplexum 
pályázata az Európai Regionális Fejlesztési Alap által kiírt 
projekt elõkészítésérõl (Et.: 85/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

13)  
 

Pilisvörösvár szilárd burkolatú utak építése
(Et.: 3-3/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet
polgármester

 
Bayer Jánosné közgyógyellátásra jogosító igazolvány kérelme 
(Et.: 82/2003.) ZÁRT ÜLÉS

Kárpáti János
SZEB elnök

 



 

1. napirendi pont
Megállapodás a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola feladatának átadásáról Pest Megye Önkormányzatának 

(Et.: 76-3/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Szavazásra tette fel Balázs László 
számára a tanácskozási jog megadását.

 

No: 2
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 16 igen szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztés azzal módosult, hogy a tulajdoni lapon tulajdonos neve 
javítva lett Pilisvörösvár Város Önkormányzatára. Ismertette a bizottságok javaslatait. 

 

Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy az átadó érdekeit nem szolgálja a megállapodás. Kérdése, hogy 
az üzemképesség fenntartását hogyan fogja az önkormányzat megoldani. Az üzemeltetés során, ha rongálás történik, 
akkor az legyen az átvevõ kötelessége. Biztosítás megkötését javasolja az épületre, amibõl a károkat fizetjük. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az átvevõ köteles gondoskodni az ingatlan állagának rendeltetésszerû 
használatra alkalmas állapotban tartásáról és viseli a mûködéssel kapcsolatos költségeket. Mindezt magába foglalja a 
szerzõdéstervezet.

 

Szakszon József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a 2. oldalon az átvevõ jogainál a 3. bekezdésben az átvevõ 
köteles megtéríteni a rendeltetésszerû használattal járó értékcsökkenést. Ha konkrét beruházás történik az ingatlanba, 
akkor beruházási megállapodást kell kötni, melyben tisztázni kell, hogy ha az ingatlan visszaadásra kerül akkor milyen 
értéken kívánják értékesíteni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Minden olyan ingatlannál, melyet bérbe adnak a tulajdonos hozzájárulása 
nélkül fejlesztés jellegû beruházás nem végezhetõ. A két fél beruházási megállapodását rögzíteni kell.

 

Temesvári Anna: Az iskola igazgatójának az a kérése, hogy a 2003. évi pénzmaradványt hagyják meg az 
intézménynek, melybõl pénzjutalmat biztosít a pedagógusoknak. Kérdése, hogy van-e rá lehetõség.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ezt a zárszámadás tárgyalásánál kell majd eldönteni. Javasolja, hogy az 
aktuális napirendnél tárgyalják és térjenek vissza rá.

 

Müller Márton: Kérdése, ha az átadó köteles az ingatlanra biztosítást kötni a saját javára, és ez mennyibe kerül? Mit 
értünk közszolgáltatás alatt. Mit jelent, hogy az átvevõ köteles az intézményi bevételébõl a beruházásra fordítani?



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az önkormányzatnak épületbiztosítási szerzõdése van. A közszolgáltatás 
alatt oktatási feladatot értünk. Pest Megye Önkormányzata fog a bevételekkel foglalkozni, mert ez az oktatással 
kapcsolatos. 

 

Szakszon József alpolgármester: Az Önkormányzat az ingatlan átadását, használatra alkalmas állapotban adja át. 
Kérése, hogy a további beruházások költségét a Megye vállalja magára. Beruházás elõtt a Megye egyeztessen az 
Önkormányzattal.

 

Heider László jegyzõ: A szerzõdés tartalmazza az átadás-átvételi szempontokat. Vannak tulajdonosi kötelezettségek 
is, melyek az önkormányzatot fogják terhelni. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Minden felújítást és a használatból lévõ költségeket a használó fogja 
finanszírozni, a tulajdonos beleegyezésével.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy mit jelent a 4. pont 1. bekezdése?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A költségvetési koncepció készítésénél a Megye egyeztet az 
Önkormányzattal.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy a tervezetet közösen készítette az Önkormányzat a Megyével?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Igen. Az átadás-átvételnek van egy folyamata. A Megye készítette a 
szerzõdéstervezetet, de elõtte személyesen itt jártak és körbejárták az épületet. 

 

Balázs László igazgató: A tavalyi bérmaradványt odaígérte a kollégáinak. Amikor az intézményt átvette leromlott 
állapotban volt. A tetõ állapota is kifogásolható, mert beáztak. Mindent saját erõbõl oldottak meg a diákokkal és a 
tanárokkal. 1 millió 30 e Ft bérmegtakarítás maradt, és ezt szeretné szétosztani.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A zárszámadásnál meg fogják tárgyalni. Kéri, hogy tájékoztassa a 
Képviselõ-testületet, hogy az átadás-átvétel folyamata hogyan folyt és ezt a tanárok hogy viselték?

 

Balázs László igazgató: Amikor meghallották a hírt, azt hitték, hogy megszûnik az iskola. Megnyugtatta a 
pedagógusokat, hogy fenntartó-változásról van szó. Tanulói létszám növekedésével az iskola mûködése folyamatos 
lehet. Mióta értesültek róla, hogy az iskola nem szûnik meg, csak fenntartó-változás lesz, azóta megnövekedett a 
jelentkezés 9 fõvel. 

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszöni az igazgató eddigi munkáját. Szavazásra tette fel a 76-3/2003. 
sz. elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 83/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata Megállapodás a 
Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola feladatának átadásáról Pest Megye Önkormányzatának

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Pest Megye Önkormányzatával – a Muttnyánszky Ádám 
Szakképzõ Iskola feladatának átadásával kapcsolatos – megkötésre kerülõ, az elõterjesztés mellékletét képezõ 
Megállapodásban foglaltakkal egyetért.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzõt a Megállapodás aláírására.
Felkéri a Jegyzõt, hogy a Megállapodásban Pilisvörösvár Város Önkormányzatára vonatkozó kötelezettségeket kísérje 
figyelemmel, végrehajtásukról idõben intézkedjen, a Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó, döntést igénylõ kéréseket 
határidõre terjessze a Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozati javaslatot 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Molnár Sándor: Felháborítónak tartja, hogy Ujvári Hedvig szavazott a témában, mivel most érkezett és nem tudhatja, 
hogy a napirendi pont folyamán történt-e valami változás.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2002. évi zárszámadása (Et.: 61/2003.) Könyvvizsgálói jelentés (Et.: 61-

2/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Müller János: Ismertette 61-3/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ intézményeknél jelentkezõ pénzmardványok 
összegszerû felosztását.

 

Temesvári Anna: Kérdése, hogy az elõzõ napirendnél feltett kérdésére mi a válasz?

 



Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Az iskolánál 1 millió 30 e Ft a bérmaradvány + járulék. Ezt az 
összeget a Képviselõ-testület megpántlikázhatja vagy adhatja az igazgató úrnak jutalom célra is. Szakképzési 
hozzájárulás maradványa a törvény szerint nem vonható el.

 

Müller János: Idõarányosan fizetik a 13. havi bért, aminek a bérmaradvány a fedezete, de ha most megszavazzák 
Temesvári Anna indítványát, akkor ezt mibõl fogják kifizetni.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: December 15-ig kell a Megyei Közgyûlésnek ezt az összeget befizetni.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy milyen mértékben szerepeltetjük összegszerûen az igazgatónak 
kérését?

 

Müller János: Nem tudják támogatni az igazgató úr kérését, mert akkor nem marad a 13. havi bérkifizetésre.

 

Falics Jánosné: A jutalom a pénzmaradvány függvényében adható. A pénzmaradvány egy részével az intézmény 
vezetõje rendelkezik. A fennmaradó részét a fenntartótól kérheti. A 13. havi bér kifizetését a törvény írja elõ.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az intézmény fél éves költségvetését a Képviselõ-testület fogadta el. A 13. 
havi bér idõarányos része is csak erre a félévre teljesült.

 

Temesvári Anna: Kérdése, hogy lehetséges-e decemberben a 13. havi bér kifizetése, és most a jutalom?

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Az 1 millió 30 e Ft a tavalyi bérmaradvány, ami bármire adható 
az igazgató úr belátása szerint. A Muttnyánszky Ádám iskola kiadásai fél évre lettek tervezve.

 

Balázs László igazgató: A bérmaradvány maradt meg, ami 1 millió 30 e Ft.

 

Bruckner Katalin: Kérdése, hogy a 13. havi bért nem lehet a 2004. évi költségvetésbe betervezni?

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Nem lehet, mert december 15-ig az idõarányos részt át kell 
adni a Megyének.

 

Bruckner Katalin: Kérdése, hogy ha nem kötötték volna le a szerzõdésben, akkor a jõvõ évi költségvetésbõl 
megoldható lenne?

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Január 1-15 között kell kifizetni, de nem tervezték a 13. havi 
bért, mert átadják az intézményt.



 

Szakszon József alpolgármester: Javaslata, hogy az iparûzési adóbevétel idei tervét a hiányzó összeggel emeljék 
meg és az ebbõl származó költségvetési bevételt adják át az intézménynek.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ez az összeg 2 millió 150 e Ft.

 

Szakszon József alpolgármester: A bevételi elõirányzatot ezzel az összeggel növeljék meg és adják oda az 
intézménynek.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A zárszámadásnál a bérmaradvány lesz a jutalom, és az iparûzési adó 
többletbevételébõl származó összeg a 13. havi bér. Szavazásra tette fel Szakszon József alpolgármester módosító 
indítványát.

 

No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 84/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Muttnyánszky 
Ádám Szakképzõ Iskola 13. havi bér idõarányos kifizetésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a 2003. évi iparûzési adóbevétel 
elõirányzatát 2.150 e Ft összeggel megemeli, amelyet átad a Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola részére 13. havi 
bér és járulékainak idõarányos kifizetésére.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy a költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Képviselõ-testület elé.
Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Polgármester, Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 61/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ 
rendelettervezetet.

 

No: 5

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának
11/2003. (V. 28.) Kt. sz. rendelete

a 2002. évi Zárszámadásról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal megalkotta.

 



A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a könyvvizsgálói jelentést.

 

No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 85/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a 
zárszámadással kapcsolatos könyvvizsgálói jelentésrõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a 2002. évi zárszámadás mellékletét képezõ 
könyvvizsgálói jelentést.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

3. napirendi pont
Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Alapító okiratának felülvizsgálata (Et.: 58/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Temesvári Anna: A Bizottság javasolja, hogy a 7. pontban a határozatok szó szerinti közlése törlésre kerüljön az 
elõterjesztésben foglaltak szerint. Ezt a pontot a fõszerkesztõvel megtárgyalták. Problémát jelent, hogy az olvasói 
levelek ugyanazon számban kerülnek megválaszolásra. A szerkesztõ érdekében kéri a bizottság, hogy az olvasói 
levelekre a soron következõ számban történjen reagálás.  

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a tanácskozási jog megadását Fogarasy Attila részére.

 

No: 7
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 17 igen szavazattal elfogadta.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy az egyesületek számára az ¼ oldalas minimális hirdetési lehetõség 
mennyire megfelelõ. 



 

Fogarasy Attila: Véleménye, hogy az ¼ oldalas minimalizálás megfelelõ a szerkesztési nehézségek elkerülése végett.

 

Bruckner Katalin: Elfogadhatónak tartja, hogy a határozatok az újságban ne kerüljenek szó szerint közlésre, viszont 
nem tartja szerencsésnek, hogy egy-egy képviselõ felszólalását, egy hosszabb vitában egy mondat formájában 
kiragadja a fõszerkesztõ, és azt megjelenteti. A határozatokhoz ne fûzzön a képviselõktõl kommentárt.

 

Pándi Gábor: Véleménye, hogy a rövid határozatokat szó szerint kell közölni. Viszont a fõszerkesztõnek megvan a 
joga arra, hogy külön cikket írjon egy adott napirendrõl, amely esetleg egy heves vita után került elfogadásra és abban 
szerepeltetni tudja a képviselõk felszólalását.

 

Szakszon József alpolgármester: Nem kell szabályt alkotniuk arra, hogy mi módon írja a fõszerkesztõ az újságot.  

 

Temesvári Anna: Az a legfontosabb, hogy az olvasók megértsék, hogy mi történik az ülésen. Ha valaki nem ért egyet 
azzal, amit a fõszerkesztõ az õ neve alatt megfogalmazott, akkor éljen a helyreigazítás lehetõségével, ami a következõ 
számban jelenjen meg.

 

Müller Márton: Vele is elõfordult, hogy nem azt tükrözte az újságban a felszólalása, amit a vita lefolyásával 
hangsúlyozott.  

 

Bruckner Katalin: Javasolja, hogy a kommentár ne a hír kategóriájában jelenjen meg.

 

Szakszon József alpolgármester: Vállalja, hogy a felszólalása oda kerüljön, ahová a szerkesztõ teszi.

 

Fogarasy Attila felelõs szerkesztõ: Elfogadja az észrevételeket, amelyet a képviselõk mondtak. Kéri, hogy ezek az 
SZMSZ-ben ne kerüljenek rögzítésre. Van az ülésnek egy fontos része, az interpelláció, amelyet az elõzõ két számtól 
kezdõdõen szó szerint közöl. Kéri, hogy ez a mûfaj megmaradhasson az újságban.
 
Pándi Gábor: Javasolja, hogy a határozatok szó szerinti közlése maradjon benne az SZMSZ-ben.

 

Fogarasy Attila felelõs szerkesztõ: Kéri, hogy ilyen szinten ne avatkozzanak bele a képviselõk az Újság 
szerkesztésébe.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Véleménye, hogy a határozatok több helyen olvashatók teljes 
terjedelmükben. Kéri, hogy a testület fogadja el az OKSB javaslatát. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. 
sz. határozati javaslatot.

 

No: 8



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 86/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Vörösvári 
Újság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Vörösvári Újság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát 
az elõterjesztésben foglaltaknak megfelelõen az alábbiak szerint módosítja:
1.                  1. § (1) bek. szerkesztõség címe: Közösségi Ház, 2085 Pilisvörösvár, Fõ út 127.
2.                  1. § (3) A lap terjedelme: minimum 24 oldal, színes címoldallal és hátoldallal, igény szerint színes 

legbelsõ oldallal
3.                  1. § (4) bek. és 6. § (2) bek. az önkormányzati intézmények, az egyesületek, a pártok és kamarák helyi 

szervezetei és az egyházközségek közleményei számonként biztosított minimum ¼ oldal
4.                  1. § (6)-(7) bekezdés: a lap kiadója: Városi Könyvtár, 2085 Pilisvörösvár, Fõ út 82.; felelõs kiadó: 

Városi Könyvtár vezetõje
5.                  2. § 

(2) A lap elõállításához szükséges eszközök közül a lap tulajdonát képezõ eszközök felsorolását az 1. számú 
melléklet tartalmazza.
(3) A fenntartó finanszírozza:

-          a felelõs szerkesztõ, a rovatszerkesztõk és a tördelõszerkesztõ tiszteletdíját, valamint az eseti megbízási 
díjakat

-          a lap elõállításához szükséges eszközök mûködtetési és javítási költségei
6.                  5. § (4) bekezdés: A rovatszerkesztõket szintén a Képviselõ-testület nevezi ki 2 éves határozott idõre. A 

felelõs szerkesztõ a határozott idõ lejárta elõtt – ha szükségesnek ítéli– felkéri a Képviselõ-testületet, hogy a 
rovatszerkesztõi állásra írjon ki pályázatot. Ha nem kíván személyi változást a rovatszerkesztõk személyében, a 
Képviselõ-testület dönt a rovatszerkesztõk megbízásának meghosszabbításáról, vagy kiírja a pályázatot.

7.                  5. § (5) A szerkesztõség tagjai feladatukat tiszteletdíj ellenében végzik. A tiszteletdíj mértékét a 
Képviselõ-testület határozza meg. A tiszteletdíj összegét az Újság megjelenését követõ 10 napon belül kell 
kiegyenlíteni.

8.                  5. § (6) A felelõs szerkesztõ feladatai:
- egybeszerkeszti a rovatokat; és összeállítja a cikkek sorrendjét,
- a rovatszerkesztõk által leadott cikkeken történt változásokat velük egyezteti;

9.                  5. § (7) A rovatszerkesztõ(k) feladata(i) és joga(i):
- felelõs az általa szerkesztett rovatokért;

-          köteles számonként legalább az Újságban 2 oldalnak megfelelõ anyagot leadni;
10.              5. § (10) bekezdés: A felelõs szerkesztõ és a rovatszerkesztõk munkáját, a lap színvonalát az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság évente értékeli, és errõl beszámol a Képviselõ-testületnek. Az Újság mûködésével, 
vagy a megbízási díjakkal kapcsolatos módosítások szükségességérõl a Bizottság tájékoztatja a Képviselõ-
testületet.

11.              8. § (3) az Újság példányszáma 1300-1700 pld. között mozog

 

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vörösvári Újság módosított Szervezeti és Mûködési 
szabályzatának aláírására.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.



 

No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 87/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Vörösvári 
Újság Alapító okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Vörösvári Újság Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:

1.      III.) pont: Alaptevékenysége:
-          Híradás a város életérõl: az önkormányzati munkáról, az önkormányzati intézmények mûködésérõl, a 

kulturális és sporteseményekrõl, az egyesületek életérõl, közérdekû tudnivalókról. (Ezen belül: Az 
önkormányzati határozatok közlése, a határozatok és a rendeletek ismertetése.)

-          az önkormányzati intézmények, az egyesületek, a pártok és kamarák helyi szervezetei és az 
egyházközségek közleményeinek közzététele. Számonként biztosított minimum: 1/4 oldal

2.      IX.) pont: A lap terjedelme: minimum 28 oldal, színes címoldallal és hátoldallal, igény szerint színes 
legbelsõ oldallal 

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

4. napirendi pont
Napos Oldal Szociális Központ pályázata

(Et.: 81/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Temesvári Anna: Oláh Imre javasolta a bizottsági ülésen, hogy a „sváb” szót mellõzzük a pályázatból, helyette a 
„német nemzetiség” legyen a megnevezés.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 81/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot.

 

No: 10
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 88/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Napos Oldal 
Szociális Központ alternatív napközbeni ellátások fejlesztése-hátrányos helyzetû/veszélyeztetett gyermekek és 



fiatalok segítése pályázatának támogatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Egészségügyi Szociális Központ és Családügyi 
Minisztérium által a gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztésére – alternatív 
napközbeni ellátások fejlesztése és hátrányos helyzetû/veszélyeztetett gyermekek és fiatalok segítése céljára - kiírt 
pályázatán a Napos Oldal Szociális Központ pályázóként való részvételét támogatja.
A Napos Oldal Szociális Központ dologi elõirányzatainak terhére, 233.250,- Ft, azaz kétszázharmincháromezer-
kétszázötven forint saját forrásként rendelkezésre áll.

 

Felkérik a jegyzõt a szükséges intézkedések lebonyolítására.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 17 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

 

Szünet: 19:43-20:05

 

 

 

5. napirendi pont
Közmûvelõdési rendelet elfogadása (Et.: 80/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Müller Márton: A 4. § 3. pontjával nem ért egyet. Sérti az identitását és nem javasolja, hogy ez a bekezdés benne 
maradjon. Módosító indítványa, hogy törlésre kerüljön a 4. § 3. pontja.

 

Kutasi Jánosné oktatási fõelõadó: Az önkormányzat dönti el. A feltétel az intézményre vonatkozik.



 

Molnár Sándor: Felelõtlen döntést fog a Képviselõ-testület hozni, ha azonnal megszavazza.

 

Pándi Gábor: Javasolja, hogy az I. sz. melléklet címébõl a „kiemelten fontos” szövegrész törlését.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Müller Márton módosító indítványát, melyben törlésre 
javasolja a 4. § 3. pontját.

 

No: 11
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 7 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal elvetette.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel Pándi Gábor módosító indítványát, melyben az I. sz. 
mellékletben szereplõ „kiemelten fontos” szövegrész törlésre kerüljön.

 

No: 12
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 14 igen és 3 nem szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ rendelet elfogadását.

 

No: 13
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának

12/2003. (V. 28.) Kt. sz. rendelete
a helyi közmûvelõdési feladatok ellátásáról

 

A Képviselõ-testület a rendeletet 14 igen és 3 nem szavazattal megalkotta.

 

A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

6. napirendi pont
Pilisvörösvár, 3962, illetve 3963 hrsz. alatt felvett

ingatlan értékesítése (Et.: 77/2003.)

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy amikor az ÜB az értékesítés ellen foglalt állást, akkor miért indokolta azzal, hogy 
legyen ez egy terület.
Pándi Gábor: Egybenyitható a két terület a mögöttük lévõ területtel, a Fõ út 91.

 

Halmschláger Antal: Bejelenti az érintettségét az ügyben.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 77/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy telekár 12.500.000 Ft, a felépítmény vételára 10.000.000 Ft + Áfa.

 

No: 14
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 89/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a pilisvörösvári, 
3962 illetve 3963 hrsz. alatt felvett ingatlanok értékesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Pilisvörösvár
, 3962, illetve 3963 hrsz. alatt felvett ingatlanokat eladja 25 millió forintos áron a Halmschláger Trade Rt.-nek az 
alábbi bontás szerint: a telek vételára 12,5 millió Ft, a felépítmény vételára 10 millió Ft + Áfa. Egyben a határozott 
idejû bérleti szerzõdés lejáratától az adásvételi szerzõdés megkötéséig terjedõ intervallumra használati díj jogcímen a 
korábbi bérleti díjnak megfelelõ összeget fizessen meg az önkormányzatnak.
Valamint felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerzõdés megkötésére.

 

Határidõ: 30 nap                                                                               Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen, 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

7. napirendi pont
Arany János utcai ingatlanok telek-kiegészítési ügye

(Et.: 83/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait.

 

Müller Márton: Kérdése, hogy az Arany J. utcai önkormányzati ingatlanoknál hogyan alakul a telek-kiegészítés. 
Kinek lesz felajánlva a bérlakásoknál az önkormányzati terület? Mennyibe kerül a m2 telekár?



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A területek felosztásánál, az útkijelölésnél az elõkertek a vázlatrajzon 
látszanak. Az érintett társasházak számára ajánlják fel a meglévõ területet 972 Ft-os m2 áron állapította meg ebben az 
esetben az elõterjesztõ a telekárat.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 83/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy pénzügyi forrásként 500 e Ft a KPB keretébõl megelõlegezésre kerül, amely az 
ingatlanértékesítésekbõl kerül visszafizetésre.

 

No: 15
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 90/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata az Arany János 
utca, 7670 hrsz-ú ingatlan értékesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 7670 hrsz-ú ingatlant, 
földhivatali rendezését, valamint a megosztást követõen az érintett ingatlantulajdonosoknak 1000,- Ft/ négyzetméter 
áron, növelve a megosztási vázrajz ingatlanra vetített költségével eladja. A megosztási vázrajz készítésére 500 e Ft 
fedezetet biztosít a Pénzügyi Bizottsági keret terhére, amelyet visszapótlással jóváhagy. Amelyik ingatlan 
tulajdonosa 2003. évben nem köt szerzõdést, úgy az, az évenkénti inflációs rátával növelt összegen vásárolhatja azt 
meg az elkövetkezendõ évek során.

 

Határidõ: folyamatos                                                                         Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

8. napirendi pont
Görgey utca és Klapka utca közötti telkek közmûvesítése (Et.: 78/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette a bizottságok 
javaslatait. 

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy miért nem kerültek az utcanevek mellé a helyrajzi számok?

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ez egy összefüggõ nagy terület, ami a telekalakításnál egy lehatárolt terület 
volt.

 

Falics Jánosné: Kérése, hogy a helyrajzi számok is legyenek feltüntetve.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Képviselõ-testület részérõl telekalakítási döntés született erre a területre. 
Lakótelkek kerülnek kialakításra, ezért a szennyezett területet meg ki kell tisztítani.

 

Kárpáti János: Nem ért egyet az árajánlattal.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az árajánlatok azért különbözõek, mert a vállalkozók nem tudják, hogy 
milyen mélységig szennyezett a terület.

 

Falics Jánosné: Nem a tereprendezés ellen tiltakozik, hanem a hrsz-ok feltüntetését és a határozat számát hiányolja.

 

Pándi Gábor: A ténylegesen elszállított hulladékra kell egy árajánlatot kérni, mert csak a munka elvégeztével lehet 
megmondani, hogy mennyi m3 törmelék terület került elszállításra.

 

Sax László NNKÖ elnöke: Javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy a Deák Ferenc utcát folyamatosan vezessék 
tovább azért, mert a Szamos Marcipán és a Spányik telek határos egymással, és ha telekalakítás történik, akkor a belsõ 
rész nem közelíthetõ meg. Annyi területet kell elvenni az Önkormányzatnak a Szamos területébõl, ami egy útnak 
megfelelne és a mögötte lévõ területbõl vissza lehet adni az elvett földterületet. Ilyen módon a Deák Ferenc utca 
folyamatossá válna és nem szakadna meg.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Úgy gondolja, hogy az út helyett egy csendes lakóterület épül.

 

Müller János: Társadalmi munkában egy vállalkozó sem vállalta el a tereprendezést, mert sok a törmelék a területen. 
A körbejárás során derült ki, hogy nagyon szennyezett a terület. Javasolja, hogy fogadják el Molnár Sándor képviselõ 
úr javaslatát, mely a 10 Millió forintos ajánlatról szól. Az iszap kérdést sürgõsen meg kell oldani, erre a tereprendezés 
során elõkerülõ kõtörmelékek lerakása lehet a megoldás.

 

 

Falics Jánosné: Úgy gondolja, hogy a Képviselõ-testület nem szavazhat addig, amíg nincs a hrsz. feltüntetve, és 
sokan nem kaptak a KPB határozatáról anyagot.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A KPB határozata a saját keretébõl megvalósításra kerülõ tereprendezésrõl 
szól. A Képviselõ-testület elé terjesztett anyag a közmûvesítésrõl és a tereprendezésrõl szól. Ezért van két határozati 
javaslat, amely arról szól, hogy a tereprendezésre 10 millió forintot különít el, a közmûvesítésre szánt 50 millió Ft 
összegbõl.

 

Kárpáti János: Kérdése, hogy ha az 50 millió Ft-ot befektetik, akkor mennyi haszon származik ebbõl a Képviselõ-
testületnek és az Önkormányzatnak?



 

Müller János: Hozzávetõlegesen 250 millió Ft bevétel várható, melybõl tisztán 200 millió Ft marad.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A tereprendezésre és a közmûvesítésre 50 millió Ft keretösszeg áll 
rendelkezésre. A bekért árajánlatok alapján bruttó 10 millió Ft-ot lehet a tereprendezésre fordítani.

 

Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy a folyószámlahitel e célra történõ fordításakor a költségvetésben 
beállítani egy kiadási és egy bevételi oldalt az ingatlaneladásból. A likviditási hitel arra szolgál, hogy ha a költségvetés 
végrehajtásában a bevételek lassabban érkeznek be, mint a kiadások.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A hitelkeretbõl likviditásként lehet finanszírozni a kiadásokat, 
tehát bevételbõl fogják fedezni. A folyószámlahitelbõl lehet kiadásokat finanszírozni, ha a Képviselõ-testület 
megszavazza.

 

Kárpáti János: Kérdése, hogy van-e rá garancia, hogy az 50 millió Ft ebben az évben ki lesz egészítve.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Akkor van rá garancia, ha a tereprendezési munka minél elõbb elkezdõdik.

 

Szakszon József alpolgármester: A tervezett 250 millió Ft-ot a költségvetésben bevételi forrásként be kellett volna 
állítani, kiadásként 50 millió Ft-ot. A kiadásokat hamarabb kell eszközölni, mint a bevételeket, ezért akkor kell a 
likviditási hitelhez hozzányúlni. A likviditási hitelhez közvetlenül nem köthetõ költségvetési kiadás, mert annak a 
bevételi oldalon meg kell lennie. A hitelbõl nem lehet visszafizetni a kiadást, hanem csak a bevételbõl.

 

Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Többletbevételt csak akkor lehet betervezni, ha az befolyt. 
Mivel nincs forrás, így csak likviditási hitelbõl lehet fedezni a kiadásokat. Ha a bevétel megvan, akkor lehet a kiadást 
betervezni.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 78/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot a módosítással, mely a következõképpen szól: a „közmû” szöveg mellett szerepeljen a „tereprendezés
” szövege is, a tereprendezési feladatokra bruttó 10 millió Ft-ot biztosít, a fedezet forrása a KPB keretét terheli, 
határidõ azonnal, felelõs a KPB elnöke.

 

 

 

 



 

 

No: 16
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Görgey, 
Klapka utca közti telkek tereprendezési munkáinak megvalósításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Görgey és Klapka u. közötti önkormányzati lakótelkek 
kialakításának tereprendezési munkái megvalósítására bruttó 10 millió Ft-ot biztosít.

 

A fedezet forrása a Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság pénzügyi kerete az igénybevett folyószámlahitelbõl.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletét a határozat értelmében módosítsa és terjessze elõ a 
Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: azonnal                                                                  Felelõs: Jegyzõ, KPB elnöke

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 78/2003. sz. elõterjesztésben szereplõ határozati 
javaslatot azzal a módosítással, hogy likviditási hitelt 50 millió Ft-ig engedélyezze a közmû és tereprendezésre.

 

No: 17
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 92/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Görgey, 
Klapka utca közti telkek közmûvesítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2003. évi folyószámla hitelkeret erejéig felhatalmazza a 
Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságot, hogy a hitelkeretbõl a Görgey és Klapka u. közötti önkormányzati 
lakótelkek kialakítását, valamint azok közmû-fejlesztési, tereprendezési munkáinak megvalósítását a legkedvezõbb 
árajánlat szerint összesen bruttó 50 millió Ft erejéig engedélyezze.
A közmûvesített telkek értékesítési bevételébõl az igénybevett folyószámlahitel teljes összegét legkésõbb 2003. 
december 30-ig törleszti.

 

Felkéri a jegyzõt, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletét a határozat értelmében módosítsa és terjessze elõ a 
Képviselõ-testület elé.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Jegyzõ



 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

9. napirendi pont
Beszámoló a 2002. évben megtett gyermekvédelmi

intézkedésekrõl, valamint gyermekjóléti ellátásokról (Et.: 79/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.

 

Heider László jegyzõ: Ismertette az elõterjesztést, elmondta, hogy a bizottságok javasolták a beszámoló utolsó 
oldalán található 7. pont 3-4 alpontjának törlését. A 2. pont úgy módosul, hogy „gyermekek átmeneti gondozása”.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismertette a bizottságok javaslatait.

 

Temesvári Anna: A bizottsági ülésen Kovácsné Selymesi Erzsébet kérte, hogy a beszámolóban lévõ meditáció szót 
cseréljék mediációra. A 3. oldal 5. bekezdésében nem a 3. fejezetrõl, hanem a 2. fejezetrõl van szó.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy a 4. pontban az átmeneti gondozás jelenleg hogy mûködik és ki végzi.

 

Heider László jegyzõ: A helyettes szülõi ellátás kötelezõ feladata az Önkormányzatnak. Ezen feladat elvégzésére 
kötnének szerzõdést a Fehér Kereszt Alapítvánnyal.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a tanácskozási jog megadását Kovácsné Selymesi 
Erzsébet részére.

 

No: 18
A Képviselõ-testület a tanácskozási jogot 14 igen szavazattal elfogadta.

 

Falics Jánosné: Kérdése, hogy hány gyermek részesül átmeneti gondozásban, és hogy oldják ezt meg jelenleg.

 

Kovácsné Selymesi Erzsébet intézményvezetõ: Az átmeneti gondozás helyettes szülõvel, vagy intézményi 
gondozással történik. Jelenleg 6 gyerek van átmeneti gondozásban.

 



Falics Jánosné: Kérdése, hogy ki látja el a szülõ feladatát, ha nincs szülõ.

 

Kovácsné Selymesi Erzsébet intézményvezetõ: Ebben az esetben a területi gyermekvédelmi szakszolgálaton 
keresztül történik a kiskorú gyermek elhelyezése.

 

Falics Jánosné: 6 gyermeket helyettes szülõk gondoznak. Nem tudja, hogy közülük hány gyermek és hogyan került 
intézetben. A 6 gyermek ellátása az Önkormányzatnak nem került pénzébe, mert helyettes szülõk látták el ezt a 
feladatot. Ha az Önkormányzat szerzõdést köt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal, akkor egy bizonyos összeget át fognak 
utalni az Alapítványnak, attól függetlenül, hogy ellátja-e a feladatot, vagy nem.

 

Kovácsné Selymesi Erzsébet intézményvezetõ: Van egy alternatív javaslat a helyettes szülõi hálózat problémájára a 
Közigazgatási Hivataltól, de viszont még szakmai egyeztetések nem történtek.

 

Kárpáti János: A Gyámhivatal vezetõjének a levele, az elõzõ rendes ülésen beadott reklamációra ad választ, amellyel 
részben egyet ért. Véleménye, hogy ha a bizottsági jegyzõkönyvet a hivatal vezetõi olvassák, akkor értesíthetnék a 
Gyámhivatalt, ha abban valami módon érintettek.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ez a felszólalás nem tartozik az témához. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ határozatot a beszámolóban tett módosításokkal.

 

No: 19
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 93/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a 
gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala 
által a gyermekek védelme érdekében 2002. évben megtett intézkedésekrõl szóló módosított beszámolót elfogadja.

 

Határidõ: azonnal                                                                                         Felelõs: Jegyzõ

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

10. napirendi pont
Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élõ német nemzetiségért 

(Et.: 44-2/2003.)



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a bizottságok 
javaslatait. 

 

Temesvári Anna: A Bizottság javasolja, hogy két fõvel bõvítsék a kuratórium létszámát, továbbá Váradi Mónikát 
javasolják a kuratórium elnökének. 

 

Pándi Gábor: A Bizottság nem javasolja, hogy  az újonnan megválasztott Alapítványban részt vegyen az aki, az elõzõ 
nem mûködõ Alapítványban is kuratóriumi tag volt. 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a javaslatot a Kuratórium létszámának bõvítését (6+1 
fõ).

 

No: 20
A Bizottság a javaslatot 13 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.

 

Müller Márton: Javasolja, hogy az OKSB személyi javaslatáról szavazzon a testület.

 

Pándi Gábor: Minden személyi javaslathoz minõsített többség szükséges.

 

Bruckner Katalin: Kéri, hogy a Polgármester Asszony olvassa fel a képviselõk részére az OKSB által javasolt 
személyek nevét.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az OKSB javaslata: dr. Váradi Mónika Mária elnök, Spanberger Zsolt, 
Feldhoffer János, Bogár Erika, Nagyné Hegyvári Emma, Toronyi Zsuzsanna, Fetter Jánosné. Felkérte az ÜB-t, hogy 
folytassa le a titkos szavazást.

 

 

Titkos szavazásról külön jegyzõkönyv készült.

 

 

Pándi Gábor: Ismertette a titkos szavazás végeredményét: Holitska Sándorné elnökként 1, dr. Váradi Mónika Mária 
elnökként 14, Bogár Erika 17, Feldhoffer János 17, Fetter Jánosné 12, Fogarasy Attila 8, Nagyné Hegyvári Emma 10, 
Schuck Ferencné 4, Spanberger Zsolt 12, Toronyi Zsuzsanna 10, dr. Váradi Mónika tagként 4, Várhegyi Ferenc 4 
szavazatot kapott. 6 fõ kapta meg a minõsített többséget, akik a Kuratórium tagjai lettek, valamint dr. Váradi Mónika a 
kuratórium elnöke.



 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az Alapító Okirat javasolt módosításából a 3. § K.) 
pontjának elhagyását.

 

No: 21
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ indító vagyon mellett a 100 
e Ft elhagyását.

 

No: 22
A Képviselõ-testület a módosító indítványt 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot az 
elfogadott módosításokkal.

 

No: 23
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 94/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösváron élõ német nemzetiségért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élõ német 
nemzetiségért” közhasznú alapítvány alapító okiratát a következõkkel módosítja:

 

I. A Kuratórium tagjainak listája a következõképpen módosul:

 

„6. §

 

A Kuratórium elnöke:            dr. Váradi Mónika
A Kuratórium tagjai:

1.)     Bogár Erika
2.)     Feldhoffer János
3.)     Fetter Jánosné
4.)     Nagyné Hegyvári Emma
5.)    Spanberger Zsolt
6.)    Toronyi Zsuzsanna

 



II. Az alapító okirat további módosításaira a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései 
alapján került sor.

 

A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Pest Megyei Bíróságnál nyújtsa be.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

11. napirendi pont
Pilisvörösvár szilárd burkolatú utak építése (Tavasz u.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy kerüljön megtárgyalásra a Tavasz utcáról szóló pályázat. 
Ismertette az elõterjesztést, és a határozati javaslatot.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását. 

 

 

 

 

No: 24
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Tavasz u. 
építésének pályáztatásáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Tavasz u. szilárd burkolatú útépítésének 
pályázatán részt vesz, és a szükséges (70 %) önrészt 20.566.000 Ft-ot biztosítja.
A fedezet forrása a 2003. évi költségvetés útépítés fejlesztési elõirányzata.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

 



Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

12. napirendi pont
A Sport-komplexum pályázata a Miniszterelnöki Hivatal által a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program 

keretében kiírt pályázatról (Et.: 84/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést, majd 
szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.

 

No: 25
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 96/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a 
Miniszterelnöki Hivatal által a Széchenyi Turizmusfejlesztés Program keretében kiírt pályázatról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Sportkomplexum Miniszterelnöki 
Hivatal által a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program keretében kiírt pályázathoz a saját erõ összegét 5 millió Ft-ig
biztosítja.
A pályázati ûrlapot beadja és egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.
A pályázati önrész a telekvásárlásra elkülönített összegbõl átvezetésre kerül nevesített tartalékként, mint a 
megvalósíthatósági tanulmány pályázati önrésze.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 15 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 

 

13. napirendi pont
A Templom Téri Általános Iskola és a sport-komplexum pályázata az Európai Regionális Fejlesztési Alap által 

kiírt projekt elõkészítésérõl (Et.: 85/2003.)

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az elõterjesztést, majd 
szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.

 

 



 

No: 26
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 97/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a Templom 
Téri Általános Iskola felújításának és bõvítésének pályázata a PEA által kiírt projekt elõkészítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Templom Téri Általános Iskola 
felújításának és bõvítésének pályázatához a PEA által nyújtandó szakmai segítséget igénybe veszi, a pályázati ûrlapot 
beadja, és egyben felhatalmazza a Polgármester a pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Szándéknyilatkozatot tesz, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálást nyer, a támogatási szerzõdést megköti.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot. 

 

No: 27
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 98/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata a 
Sportkomplexum pályázata a PEA által kiírt projekt elõkészítésérõl

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Sportkomplexum pályázatához a PEA 
által nyújtandó szakmai segítséget igénybe veszi a pályázati ûrlapot beadja, és egyben felhatalmazza a Polgármester a 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

Szándéknyilatkozatot tesz, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálást nyer, a támogatási szerzõdést megköti, és az 
abban megjelölt saját erõt biztosítja.

 

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.

 

A zárt ülésen hozott határozat:
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 99/2003. (V. 22.) Kt. sz. határozata 
közgyógyellátásra jogosító igazolvány kérelmének elutasításáról

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete: Bayer Jánosné, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 03-
1129/2003. sz. határozata ellen benyújtott fellebbezését



 

elutasítja és az elsõfokú határozatát helyben hagyja.

 

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a kézhezvételkor jogerõssé válik.
Jogszabálysértés esetén a kézhezvételtõl számított 30 napon belül a Budakörnyéki Bírósághoz címzett, de 
Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalánál 3 példányban benyújtandó keresettel lehet élni.

 

Indoklás:

 

A Képviselõ-testület a fellebbezést és a hozzá becsatolt igazolásokat megvizsgálta és megállapította, hogy a 13/1999. 
(XII. 06.) Kt. sz. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a kérelmezõ nem jogosult a közgyógyellátásra jogosító 
igazolványra. Ennek megfelelõen a SZEB I. fokú határozatát helyben hagyja.

Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: Polgármester

 

A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal hozta.

 

Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, bezárta a Képviselõ-testületi ülést 
21:48 órakor. 

 

 

K.m.f.

 

 

Grószné Krupp Erzsébet                                                  Heider László
polgármester                                                                             jegyzõ

 

 

 


